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Dart Programming for flutter 
 

ภาษา Dart (dart programming) นับว่าเป็นภาษาทีก่ าลงัไดร้บัความนยิมอกีตวัใน
โลกการเขยีนโปรแกรมมิง่ โดย Google เปิดตวัภาษานี้มาตัง้แต่ปี 2011 โดยมี
เป้าหมายอยากไดภ้าษาทีม่คีวามยดึหยุ่นสงู เรยีนรูง้่าย และสามารถท างานไดบ้น
อุปกรณ์พกพาขนาดเลก็ มอืถอื ไปจนถงึ server 

ในปี 2020 นี้ภาษา Dart มคีวามโดดเด่นขึน้มาอย่างมาก เพราะเป็นภาษาทีถู่กน าไปประยุกต์ใชง้านสรา้ง 
Mobile Application ยอดนยิมอย่าง "Flutter framework" นัน่เอง โดยหากทุกทา่นตอ้งการเรยีนรูก้ารสรา้งแอ
พเพยีงครัง้เดยีวแลว้ไดท้ัง้ Android / iOS/ Web เราสามารถใชง้านเจา้ Google Flutter ไดเ้ลยครบั ซึง่ตวั flutter 
เองนัน้ นักพฒันาจ าเป็นตอ้งใชภ้าษา  Dart ในการพฒันาทัง้ส่วน UI (หน้าตาแอพ) ไปจนถงึสว่นการเขยีนค าสัง่
ประมวลผล ลอจกิต่าง ๆ เรยีกไดว้่าภาษา Dart เพยีงภาษาเดยีว ท าไดท้ัง้ส่วนออกแบบและโปรแกรมมิง่ไปเลย ไม่
ตอ้งเรยีนรูก้นัหลายตวั 

หลกัสตูรนี้จงึเหมาะส าหรบัทุกท่าน ทีต่อ้งการกา้วเขา้มาสู่การเรยีนรูภ้าษา Dart เพือ่น าไปใชใ้นการเขยีน
แอพพลเิคชัน่ดว้ย flutter framework ถอืว่ามคีวามจ าเป็นอย่างมากทีทุ่กทา่นควรจะมพีืน้ฐานกบัตวัภาษา Dart นี้
เสยีก่อน จะท าใหก้ารเรยีนรูเ้จา้ flutter เป็นไปไดง้่าย และมคีวามเขา้ใจดยีิง่ขึน้ 

 

วัตถุประสงค:์ 

• เรยีนรูพ้ืน้ฐานภาษา Dart ส าหรบัผูเ้ริม่ตน้ 
• เรยีนรูก้ารเขยีนเงือ่นไข ลูป และฟังก์ชนัในภาษา Dart 
• เรยีนรู ้Data Structures and Collections in Dart 
• การเขยีนโปรแกรมแบบ OOP ใน Dart 
• การสบืทอดใน Class ของภาษา Dart (Inheritanced) 
• แนะน าตวัอย่างการน าภาษา Dart ไปใชง้านกบั Flutter 
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กลุ่มเป้าหมาย: 

• นักเรยีนนักศกึษา 
• ครู อาจารย ์วทิยากรทีส่นใจ 
• นักวชิาการ นักไอท ีหรอืผูดู้และระบบ 
• ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปทีต่อ้งการเรยีนรูก้ารเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา Dart 

ความรู้พื้นฐาน: 

• การใชง้านคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานไดค้ลอ่งแคล่ว สรา้งไฟล ์โฟลเดอร ์ก๊อปป้ี ลบ แกไ้ขไฟล์ต่าง 
• มพีืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมในภาษาอื่น ๆ มาบา้ง 
• มคีวามเขา้ใจในการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตและสบืคน้ขอ้มูลได ้

ระยะเวลาในการอบรม: 

• 12 ชัว่โมง (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

• 3,000 บาท 

วิทยากรผู้สอน: 

• อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า: 

• ไม่ม ี

คอร์สต่อเน่ืองที่แนะน า: 

• ไม่ม ี
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เน้ือหาการอบรม: 

Module 1: พื้นฐานภาษา Dart ส าหรบัผู้เร่ิมต้น 

• แนะน าภาษา Dart 
• การเตรยีมเครื่องมอื 
• การเขยีน Dart บนออนไลน์ดว้ย Dart Pad 
• การก าหนด Coding Style และ Convention ตา่งๆ 
• การสรา้งและเรยีกใชง้านตวัแปรในภาษา Dart 
• การสรา้งและจดัการขอ้มูลแบบตวัเลข 
• การจดัการขอ้มูลแบบ Booleans 
• รูจ้กั Const และ Final คยีเ์วริด์ 
• การเชื่อมตอ่ตวัแปรและขอ้ความในภาษา Dart 
• การใชเ้ครื่องหมาย (Operators) ต่างๆ ในภาษา Dart 

Module 2: เง่ือนไข ลูป และฟังกช์นัในภาษา Dart (Control Flow and Function) 

• การก าหนดเงือ่นไขดว้ย if..else (Control Flow - If Statements) 
• เงื่อนไขทางตรรกศาสตร ์(Logical Operators) 
• การเขยีนโปรแกรมท าซ า้ (Loop) ดว้ยค าสัง่ While, Do-While, Break , For 
• การเขยีนเงื่อนไขดว้ยค าสัง่ Switch Cases 
• การเขยีนฟังก์ชนัในภาษา Dart 
• ฟังก์ชนัแบบม ีReturn Types 
• รูจ้กัการใชเ้ครื่องหมาย => หรอื Arrow Operator 
• อากวิเมนต์และฟังก์ชนัใน Dart(Arguments and Functions in Dart) 
• Optional Parameters in Dart 
• Lexical Scope in Dart 
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Module 3: Data Structures and Collections in Dart 

• รูจ้กัขอ้มูลแบบ Collection ใน Dart 
• การสรา้งและใชง้านขอ้มูลแบบ List 
• การสรา้งและใชง้านขอ้มูลแบบ Maps 
• การจดัการขอ้มูลแบบ List และ Maps แบบต่างๆ 

Module 4: การเขียนโปรแกรมแบบ OOP ใน Dart (Object Oriented Programming) 

• แนะน า Class และ Objects ในภาษา Dart 
• การสรา้ง Class และ Instance มาใชง้าน 
• การเพิม่ Method ลงใน Class 
• การท างานกบั Constructor ใน Class 
• การใชง้าน Setter และ Getters 

Module 5: การสืบทอดใน Class ของภาษา Dart (Inheritanced) 

• แนะน าการสบืทอดในภาษา dart เบือ้งตน้ 
• สรา้ง class และ inheritance 
• รูจ้กั override method 
• การสบืทอด class ผ่าน constructors 
• การท างานกบั method toString() - Override 

Module 6: เรียนรู้ Abstract และ Interface ใน Dart 

• แนะน า Abstract และ Interface ใน Dart 
• การสรา้ง Abstract และ Interface ใน Dart 
• การประยุกต์ใชง้าน Abstract และ Interface ใน Dart 

 

 

 

 



 

 

บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO., LTD. 
Tel: 02-570-8449  Mobile: 088-807-9770 และ 092-841-7931 
Line ID: @itgenius 

COURSE OUTLINE 
รายละเอียดหลักสูตรอบรม 

contact@itgenius.co.th  |  หน้า 5 www.itgenius.co.th 

Module 7: แนะน าตวัอย่างการน าภาษา Dart ไปใช้งานกบั Flutter 

• ตวัอย่างการใช ้Class ใน flutter 
• ตวัอย่างการสรา้ง method constructor ใน flutter 
• ตวัอย่างการใชง้าน Inheritance ใน flutter 
• ตวัอย่างการเขยีน override ใน flutter 


